
عظة األب سليم دّكاش، في جنّاز األربعين لوفاة السيّد ريمون عوده، في كنيسة القّديس يوسف، يوم السبت 

 .ساء  في الساعة السادسة والنصف م 2022أيلول )سبتمبر(  3الواقع فيه 

   

القداس  ة، مع العلم أن  عالقات عاطفي   ربطتنا فيهالذي ر شخًصا، ريمون عوده، نتذك   وبما أن نا،  للغايةاس العائلي  في هذا القد  

دين وحدة مع جميع إخوتنا إلى ،واألرحبعلى األعان قلوبنا ويقوداننا نحو يوس   فخارستي  واالحتفال اإل لرجال ا ،بالمسيح المعمَّ

مجيء  إلى، قباًل  نا،ندعوت ، وقراءة كتاب الحكمة،وكلماتهس استمعنا إلى نصوص الكتاب المقد  لقد والنساء ذوي اإلرادة الصالحة. 

 محبًّابقى ية هللا هي أن فهمنا للعالم أيًضا. لكن ني   ؤث ر علىالً، وعدم اليقين الذي ييسوع المسيح، إلى التفكير في حالتنا الفانية أو  

وكيف نسير منا بنفسه كيف نوائم حياتنا مع مشيئته، وس يعل  : فهو القد   وسالحكمة وروحه القد   ويرسل من عالمه اإللهي   ،شعبهل

ا أن نبقى على الرسالة الموكلة إلينا، تطلب من   89نا. عيد العنصرة ليس بعيدًا. تبرز كلمات المزمور خل صباستقامة، وهذا ما ي

. وهكذا يصبح وتت كل عليهاالحكمة المعطاة لنا   تفهم قلوبنا جي دًا  التدبير الصحيح، وأن طالبين منههللا، مع ثقة ذي ة وعالقة قوي  

يس بولس، في السجن بسبب المسيح، نشهد قفزة يوم. مع القد   نسان شريًكا في ذكاء الحكمة وإعالنها، وفي عيش محبة هللا كل  اإل

يس بولس ، بل كأخٍ محبوب. يعرف القد  ودي ة، ليس في حالة عبOnésimeليمون، أن يعتبر خادمه أنسيمس يف ه، إذ دعا تلميذنوعي ة

، امنغلقة على نفسهالات الهوي   تلكة حيث لم تعد هناك صين بالمحب  يعتبرنا يسوع المسيح إخوة مخل  كيف يكون حنونًا وقريبًا. 

 ة المشتركة.ة اإلبراهيمي  األخو   فيد البشر يسوع المسيح يعم  تجاه  اإلفخارستي   ،... العيش من الحب  ةواليهودي   ةدعب  مستال، وةاليوناني  

تبعه وليس التالميذ أو الرسل المختارين. بهذا المعنى، نفهم بشكل أفضل رسالة ت تياإلنجيل، يخاطب يسوع الجموع ال في نص  

ة أعطاها هللا لرباط ي بروابط عاطفي  ا أن يختار، وأن يضح  واحد من   ب من كل  ة هللا يتطل  : الخالص الذي يكمن في قبول محب   يسوع

 ه يطلب، ولكن  ثابتةدائًما  ة التي ستظل  قطع الروابط البشري  من ا اإلنجيل ال يطلب  باع المسيح. ومع ذلك، فإن  ات   أال وهوأكثر ثباتًا، 

ة يسوع المسيح أكثر من أي دون شرط، بل وأكثر من ذلك، محب    من، وهو أن نحب  معي نباع قصد حياتنا هدفًا، بات   أن نعطي

م. في الواقع، يسوع يطلب يذًا يشارك حياته مع المعل  بأن يصبح تلم ،معل مة، في مدرسة الالحري  موقف ، يضع نفسه في رشخص آخ

خصَّص الم مصيرى مصيره. الة، وأن يشاركه طريقة تفكيره وحياته، وحت  له على البقي  د أن يفض  معمَّ  مسيحي   من الجموع، أي كل  

" ئيا، بل أحب  بعد اليوم اعبيدً : "أنا ال أدعوكم  ًما، بل أصدقاءاصبح خد  نمتلكه، لكن ليس أن ن، ما ناتحيا هبةه معنى هو الصليب، إن  

 ا.يس يوحن  القد  بحسب نجيل اإلفي  يقول الرب  

عضو في ال، والوزير، و، المصرفي  هريمون عودبر التي استمعنا إليها، عندما نفك   نصوص الكتابي ةأفضل رسالة ال نحن نفهم بشكلٍ 

س، في هذا األحد، ال يسعني األشخاص. في ضوء معنى كلمات الكتاب المقد  لعديد من لعم ادالعشرات مجالس اإلدارة، والراعي و

منه يوًما ما أن يصبح عضًوا في  تفاؤله ومشاركته. عندما طلبت  على إال أن أشهد على إحساسه الكبير باألمانة في الصداقة، و

حيث قضى جزًءا من شبابه،  مدرسةفي خدمة ال ه كان يضع نفسه، بدافع األمانة،ه أن  جوابكان مدرسة سي دة الجمهور، مجلس إدارة 

في حضور القد اس، كما  كاد يمضى فيها حياته لدرجةاس بانتظام دًا كنيسة القديس يوسف هذه حيث كان يحضر القد  جي   ارً تذك  م

،  القاسيالجاد  بته في مدرسة العمل ، در  على رغم صعوبتها، مدرسةالدراسة في ال كان يقول لي إن  على سبيل المزاح.  كان يقول

وبلده وعمله. هكذا كان فخوًرا بأن يكون المرشد إلنجازاته، سواء  ،سرتهألغير المشروط، وفي مدرسة الشغف  بذل الذاتو

ه، يلإفي قلب بيروت. كانت المشاركة، بالنسبة  هالجديد لبنك عود مقر  ال في صيدا أو همتحف الصابون في قصر عودإلى بالنسبة 

ي المختلفة. والمثال الذي يجب مختلفة وألشكال التعبير الفن  الة ي  التربوة وجتماعي  اإل لقضايال أمانةب اتة مر  عد   هة التزامت دعى قص  

شق الموسيقى اة التي دعمها عة اللبناني  ات في السنة األوركسترا الفيلهارموني  ة مر  التي تستقبل عد   بالذاتتقديمه هو هذه الكنيسة 

العمل الملتزم الذي قام  ،فترة طويلةل، األطفال وحدة العناية المرك زة لقلبر رها. ستتذك  وجودها وتطو  بحماس كبير للحفاظ على 

عام الته إلنقاذ أكبر عدد من األطفال المصابين بأمراض القلب. خالل الفترة التي قضاها في الحكومة في مهم  في  عودهبه ريمون 

رينا للم، بصفته وزيرً 2008 رين ن الوزارة التي يتعي   هاالدعابة أن  من خبرني بروح كان ي، هجَّ فيها الدفع للمقيمين أكثر من المهجَّ

 باهظ الثمن. ، لكن هللغاية هش   حيث أن  ضمان هذا السالم السالم االجتماعي   توطيدد بالقيام بذلك من أجل ه تعه  وأن   أنفسهم

نظر إلى نصف ال يجبللخروج من األزمة، ف ،شيء، في إظهار تفاؤله ل  ك نهار فيهم ي، في موقف متأز  يترد د ريمون عودهلم يكن 

. ال ينبغي أن يكون هذا التفاؤل الكوب الفارغ نصف بسببة ى ربع الكوب الممتلئ بدالً من االنغماس في الشكوى المستمر  أو حت  

عينمين وبرؤيتهم متعل  ا د وجهة نظر، بل عمل يقوم على اإليمان بمستقبل بلد ومواطنيه الذين كان فخورً مجر    .متطو 


